
У ІV кварталі 2018р проведено 31 конкурсів з відбору СОД.

Дата №

11.10.2018

частина приміщення їдальні площею 235,2 кв. м/ 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Геологічна, 3, с. 

Розсошенці, Полтавський район, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Східно-українська 

геофізична розвідувальна експедиція.

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

19.10.2018 160-ОР
укладання 

договору оренди

11.10.2018

частина приміщення бані площею 83,4 кв. м, за 

адресою: вул. Геологічна, 7, с. Розсошенці, 

Полтавський район, Полтавська область та 

частина приміщення диспетчерської і 

профілакторію, площею 30,1 кв. м, за адресою: 

вул. Геологічна, 10, с. Розсошенці, Полтавський 

район, Полтавська область. Балансоутримувач: 

Східно-українська геофізична розвідувальна 

експедиція. 

Товариством з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

18.10.2018 159-ОР
укладання 

договору оренди

11.10.2018

нежитлове приміщення площею 3,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 83-а, м. 

Полтава. Балансоутримувач: Полтавський 

політехнічний коледж Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут».

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість»

27.11.2018 171-ОР
укладання 

договору оренди

11.10.2018

нежитлове приміщення площею 14,3 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. М.Бірюзова, 64а, 

м. Полтава. Балансоутримувач: ДНЗ «Полтавське 

вище міжрегіональне професійне училище».

Товарною 

біржею 

«Полтавська 

регіональна 

біржа 

нерухомості»

продовження дії 

договору оренди

11.10.2018

нежитлове приміщення площею 134,9 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Шевченка, 71, 

смт. Велика Багачка, Полтавська область. 

Балансоутримувач: УДКСУ у 

Великобагачанському районі.

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

19.10.2018 161-ОР
продовження дії 

договору оренди

01.11.2018

нежитлова будівля (приміщення відділення 

профілактичної дезінфекції) площею 52,2 м2 та 

сарай (відділення відділення профілактичної 

дезінфекції) площею 24,05 м2. Місцезнаходження 

об’єкта: вул.Магістральна, 90, м. Г ребінка, 

Полтавська область. Балансоутримувач: Державна 

установа «Полтавський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України».

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

09.11.2018 163-ОР
укладання 

договору оренди

01.11.2018

частина автогаража площею 36,0 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Цілиноградська, 

8, м. К ременчук, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Кременчуцьке міжрайонне 

управління водного господарства.

Приватним 

підприємством 

«Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи»

08.11.2018 162-ОР
укладання 

договору оренди

Цілі оцінки

Роботу по оцінці 

припинено

Дата 

конкурсу
Назва об’єкта оцінки, площа, адреса Переможець

Договір з СОД



01.11.2018

частина нежитлового приміщення загальною 

площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 1-му 

поверсі одноповерхової будівлі поста ЕЦ ст. 

Кобеляки за адресою: вул. Полтавська, 45, с. Б 

утенки, Кобеляцький р-н, Полтавська область; 

частина нежитлового приміщення загальною 

площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 2-му 

поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ ст. Нові 

Санжари за адресою: вул. Миру, 18, с. Руденківка, 

Новосанжарський р-н, Полтавська область; 

частина нежитлового приміщення загальною 

площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 2-му 

поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ ст. 

Потоки за адресою: вул. Залізнична, 57а, с. 

Кияшки, Кременчуцький р-н, Полтавська область; 

частина нежитлового приміщення загальною 

площею 1,0 м2 у приміщенні зв’язкової на 2-му 

поверсі триповерхової будівлі поста ЕЦ ст. 

Золотнішене за адресою: вул. Строни, 17, м. Г 

орішні Плавні, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Виробничий підрозділ 

«Полтавське територіальне управління» філії 

«Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд» ПАТ 

«Укрзалізниця».

Товариством з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

09.11.2018 164-ОР
продовження дії 

договору оренди

01.11.2018

нежитлове приміщення площею 95,6 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала 

Бірюзова, 64а, м. П олтава. Балансоутримувач: 

ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне 

професійне училище».

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

продовження дії 

договору оренди

01.11.2018

частина нежитлового приміщення навчального 

корпусу № 3 площею 101,0 м2. Місцезнаходження 

об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. П олтава. 

Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна 

академія.

Товарною 

біржею 

«Полтавська 

регіональна 

біржа 

нерухомості»

30.11.2018 172-ОР
продовження дії 

договору оренди

01.11.2018

частина нежитлового приміщення прохідної № 1 

площею 6,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. 

Сковороди, 1/3, м. П олтава. Балансоутримувач: 

Полтавська державна аграрна академія.

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

30.11.2018 173-ОР
продовження дії 

договору оренди

01.11.2018

частина нежитлового приміщення в навчальному 

корпусі № 2 площею 1,0 м2. Місцезнаходження 

об’єкта: вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 

Полтавська область. Балансоутримувач: 

Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського.

Приватним 

підприємством 

«Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи»

30.11.2018 175-ОР
продовження дії 

договору оренди

15.11.2018

нежитлове приміщення площею 3,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 103, м. 

Полтава. Балансоутримувач: Головне управління 

статистики у Полтавській області.

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість»

23.11.2018 168-ОР
укладання 

договору оренди

15.11.2018

нежитлове приміщення загальною площею 109,9 

кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. Київська, 2-

б, с. Супрунівка, Полтавський район, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Харківський 

регіональний структурний підрозділ Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху 

України.

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

23.11.2018 167-ОР
укладання 

договору оренди

Роботу по оцінці 

припинено



15.11.2018

нежитлове приміщення на другому поверсі 

адмінбудівлі площею 8,8 кв. м. Місцезнаходження 

об'єкта: вул. Редутна, 8, м. Кременчук, Полтавська 

область. Балансоутримувач: Управління поліції 

охорони в Полтавській області.

Товарною 

біржею 

«Полтавська 

регіональна 

біржа 

нерухомості»

23.11.2018 169-ОР
продовження дії 

договору оренди

15.11.2018

частина нежитлового приміщення розташованого 

у будівлі під приміщенням № 121 поліклінічного 

відділення лікарні площею 4,0 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Симона Петлюри, 

64, м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ 

«Територіальне медичне об’єднання МВС 

України по Полтавській області».

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

23.11.2018 170-ОР
продовження дії 

договору оренди

15.11.2018

нежитлове приміщення площею 20,8 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Симона Петлюри, 

64, м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ 

«Територіальне медичне об’єднання МВС 

України по Полтавській області.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

22.11.2018 166-ОР
продовження дії 

договору оренди

15.11.2018

частина нежитлового приміщення площею 2,0 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: вул. Шевченка, 71, 

смт. Велика Багачка, Полтавська область. 

Балансоутримувач: УДКСУ у 

Великобагачанському районі.

Приватним 

підприємством 

«Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи»

22.11.2018 165-ОР
продовження дії 

договору оренди

06.12.2018

нежитлове приміщення загальною площею 51,7 

кв. м. Місцезнаходження об'єкта: вул. 

Незалежності, 21а, м. Хорол, Полтавська 

область.Балансоутримувач: Головне управління 

статистики у Полтавській області

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

14.12.2018 177-ОР
укладання 

договору оренди

06.12.2018

нежитлове приміщення площею 53,75 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 2-а, смт. 

Диканька, Полтавська область. Балансоутримувач: 

Головне управління статистики у Полтавській 

області.

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість»

14.12.2018 179-ОР
укладання 

договору оренди

06.12.2018

частина нежитлового приміщення на першому 

поверсі адміністративного корпусу площею 3,0 кв. 

м. Місцезнаходження об'єкта: вул. Пушкіна, 103, 

м. Полтава. Балансоутримувач: Головне 

управління статистики у Полтавській області.

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

14.12.2018 180-ОР
укладання 

договору оренди

06.12.2018

частина нежитлового приміщення (покрівлі 

гаражного приміщення 2 та покрівлі гаражного 

приміщення 3) загально площею 21,3 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. 29 Вересня, 6, м. 

Кременчук, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області.

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

14.12.2018 178-ОР
укладання 

договору оренди

06.12.2018

нежитлове приміщення площею 12,2 кв. м та 

частина даху площею 10,0 кв. м., загальною 

площею 22,2 кв. м. Місцезнаходження об'єкта: 

пров. Віктора Носова, 2а, м. 

Полтава.Балансоутримувач: Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області.

Приватним 

підприємством 

«Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи»

12.12.2018 174-ОР
продовження дії 

договору оренди



06.12.2018

частина нежитлових приміщень адміністративної 

будівлі загальною площею 31,4 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Гоголя, 10, м. 

Лохвиця, Полтавська область.Балансоутримувач: 

Управління Державної казначейської служби 

України у Лохвицькому районі Полтавської 

області.

Товариством з 

обмеженою 

відповідальніст

ю 

«Консалтінгова 

компанія  

«Форекс»

14.12.2018 176-ОР
продовження дії 

договору оренди

11.12.2018

газорозподільна система , власником якої є 

держава та яка обліковується на балансі ПАТ 

«Гадячгаз». Місцезнаходження об'єкта оцінки або 

підприємства, майно якого оцінюється: м. Гадяч, 

Гадяцький район

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

переоцінка для 

цілей 

бухгалтерського 

обліку

11.12.2018

газорозподільна система , власником якої є 

держава та яка обліковується на балансі ПАТ 

«Полтавагаз». Місцезнаходження об'єкта оцінки 

або підприємства, майно якого оцінюється: м. 

Полтава, Полтавська область.

Приватним 

підприємством 

«Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи»

переоцінка для 

цілей 

бухгалтерського 

обліку

11.12.2018

газорозподільна система , власником якої є 

держава та яка обліковується на балансі ПАТ 

«Кременчукгаз». Місцезнаходження об'єкта 

оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: 

м. Кременчук, Кременчуцький район, смт. 

Семенівка, Семенівський район.

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

переоцінка для 

цілей 

бухгалтерського 

обліку

11.12.2018

газорозподільна система , власником якої є 

держава та яка обліковується на балансі ПАТ 

«Лубнигаз». Місцезнаходження об'єкта оцінки або 

підприємства, майно якого оцінюється: м. Лубни, 

Лубенський район.

Приватним 

підприємством 

«Центр 

незалежної 

оцінки та 

експертизи»

переоцінка для 

цілей 

бухгалтерського 

обліку

27.12.2018

об’єкт незавершеного будівництва – 

реабілітаційний центр мануальної терапії. 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Мануальна, 6, м. 

Кобеляки, Полтавська область.

Приватним 

підприємством 

«Науково-

консультаційни

й Експоцентр»

04.01.2019 03-ПР

Визначення 

розміру збитків. 

Повернення 

майна

27.12.2018

нежитлова будівля площею 118,6 кв. м 

Місцезнаходження об'єкта: вул. Центральна, 64, 

смт. Нові Санжари, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Полтавський обласний центр 

зайнятості.

Приватне 

підприємство 

«Нерухомість»

04.01.2019 02-ОР
укладання 

договору оренди

27.12.2018

нежитлове приміщення господарського сараю 

площею 7,78 кв. м та освітлюваної щогли, 

площею 53,2 кв. м, загальною площею 60,98 кв. м. 

Місцезнаходження об'єкта: проспект свободи, 56, 

м. Кременчук, Полтавська область. 

Балансоутримувач: Кременчуцький національний 

університет ім. М. Остроградського.

ФОП 

Старіковим 

Олександром 

Вікторовичем 

04.01.2019 01-ОР
продовження дії 

договору оренди


